
Z á p i s 
ze zasedání výboru České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP, které se konalo  

dne 5. června 2008 v Liberci v rámci Libereckých dnů úrazové chirurgie 
 

Přítomni: doc. Pleva, CSc., prof. Wendsche, CSc., doc. Klečka, CSc., prim. Houser, prim. 
Lukáš, Ph.D., prim. Tesař, CSc., doc. Svoboda, CSc., prof. Janeček, CSc. doc. Čižmář, Ph.D., 
prim. Procházka, prim. Kopačka, doc. Višňa, Ph.D, prim. Dědek, Ph.D., dr. Rybář, prim. Car-
da 
Omluveni: prof. Gál, Ph.D., prim. Ščudla, prof. Havránek, CSc., dr. Nestrojil, CSc., doc. 
Maňák, CSc., doc. Havlíček, CSc., prim. Pokorný, CSc., doc. Vyhnánek, CSc., 
 
PROGRAM SCHŮZE VÝBORU  
1. Kontrola zápisu z minulého výboru 
2. Evropské fondy  
3. Příprava sjezdů 
4. Varia 

 
Zasedání vedl doc. Pleva, CSc. Proběhla kontrola zápisu a úkolů z minulého zasedání. 
 
ad2) Evropské fondy 
Probíhá jednání mezi vedením nemocnic a MZČR. Technickou stránkou zpracování byla 
pověřena firma CWE. Z podaných požadavků byly vyřazeny operační síta, a to z důvodu 
jejich 2-3leté amortizace. Ředitelé nemocnic se zavázali k pořízení těchto operačních sít. 
(Příloha č. 1 - Základní výbava traumacentra  pro osteosyntézy končetin a pánve). Termín 
čerpání včetně fungování technologií bude v roce 2009.  
 
ad3) Příprava sjezdů 2008  
II. Národní kongres Dopravní úrazy Ostrava 2008 – aktivní účast na téma hromadných úrazů 
(Vřesina, Nažidla, atd..) společně se soudním lékařstvím, policií, hasiči, 16.-17. 9. 2008  
IX. Ostravské traumatologické dny s mezinárodní účastí, 22.-24. 10. 2008  
Příloha č. 2 – Formulář k doplnění akcí na rok 2009, poté zpět na sekretariát: 
pavla.segarova@fnspo.cz  
 
ad4) Varia 
Výroční zpráva Traumacenter ČR 2007 – příloha č. 3 k doplnění chybějících údajů a 
zaslání ke korekci prim. Kopačkovi (kopacka@nemcb.cz). Výbor poděkoval prim. Kopačkovi 
za náročné a precizní shromáždění a zpracování  dat. 
 
Nadace Mladých lékařů – doc. Čižmář navrhl zrušení této nadace pro její neaktuálnost. 
Výborem bylo zrušení nadace schváleno jednomyslně. Dokumentace k Nadaci bude předána 
zpět na ÚN Brno, která zajistí zrušení účtu.  
 
Návrh dvou zástupců ČSÚCH do výběrové komise na obsazení funkčního místa před-
nosty/ky I. CHK – břišní, hrudní a úrazové chirurgie 1. LF UK a VFN: doc. MUDr. L. Pleva, 
CSc. a doc. MUDr. F. Vyhnánek, CSc. – výborem schváleno. 
 
Navigace v traumatologii – doc. Pleva, CSc. předložil návrh Registračního listu (příloha č. 
4), který bude rozeslán k dalšímu připomínkování. 
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Doc. Pleva. a prof. Wendsche obdrželi pozvánku na Společné jednání vybraných vedoucích  
kateder IPVZ s předsedy příslušných odborných společností ČLS JEP pro specializační 
obory s chirurgickým základem. Cílem tohoto jednání, které se uskuteční dne 18. června 
2008 v Praze, je úvodní diskuze o nové struktuře specializačních oborů a postavení 
specializací s chirurgickým základem v novém návrhu specializačních oborů podle zákona č. 
95/2004 Sb.  
 
Financování úrazové péče 
Projekt Návrh úhrad traumatologie byl přičleněn k projektu Registr Referenčních hodnot 
s cílem 

- návrh úhrad segmentu traumatologie pro rok 2009 s využitím systému DRG 
- vytvoření Registru Referenčních hodnot 

(cit. z emailu NRC ing. Fišera zaslaný ředitelům nemocnic) 
 
doc. MUDr. L. Pleva, CSc. – přečetl žádost MUDr. Marka Zemana, ředitele FNKV Praha  o 
vyjádření k možnosti převzetí Kliniky dětské chirurgie z Fakultní Thomayerovy 
nemocnice v Praze. Důvodem je sjednocení traumatologické péče o děti i dospělé v rámci 
Traumacentra FNKV.  
Závěr – výbor ČSÚCH nemá námitek za předpokladu, že FNKV požádá prof. Havránka, 
přednostu Kliniky dětské chirurgie o spolupráci tak, aby nedošlo k ohrožení dětské úrazové 
péče.  
 
Podklady k vytvoření doporučeného postupu ČSÚCH a ČSUMMK 
Doc. Pleva přečetl korekci Podkladů .. dr. Šeblové, předsedkyní UM a MK. Prim. Dědek 
informoval členy výboru o současné situaci a dále se bude problematikou zabývat.  
 
Doc. Pleva, CSc.  přečetl společné prohlášení výborů internistické, kardiologické, chirurgické 
a neurologické společnosti „Jak dál v intenzivní medicíně?“ Proběhla diskuze se závěrem: 
Výbor ČSÚCH ČLS JEP plně podporuje oborově orientované JIP pod vedením odborníka 
v daném oboru, které se plně osvědčují v  praxi a jsou koncepčně zařazeny do auditů 
traumatologických center.  
 
Volby 2008 
Členská schůze ČSÚCH se koná dne 23. října 2008 od 12,00 hodin v Beskydském hotelu 
Relax. Výborem byl schválen korespondenční způsob voleb, navržena kandidátní listina 
včetně průvodního dopisu pro členy společnosti. Zvolena volební komise.  
Složení volební komise: MUDr. Vladimír Ječmínek, Ph.D., FN Ostrava  – předseda, 
členové – MUDr. Pavel Dráč, Ph.D. FN Olomouc, MUDr. Václav Šimánek – FN Plzeň 
- výborem schváleno. 
 
Zrušeno členství na vlastní žádost 
MUDr. Pavel Stránský, Hodonín 
 
Úkoly 
1. Dotaz na MZČR – Podpora úrazové péče v Jihomoravském kraji – doc. Pleva, CSc.   
2. Písemné pověření výboru ČSÚCH doc. Višňovi na FN Motol – doc. Pleva, CSc.  
3. Příloha č. 2 – tabulka k doplnění akcí na rok 2009 – všichni členové  
4. Připomínky k Registračnímu listu pro navigaci v traumatologii – všichni členové 
5. Informace ze společného zasedání předsedů odborných společností ČLS JEP s vybranými 

vedoucími kateder IPVZ – prof. Wendsche  
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6. Písemné vyjádření k žádosti MUDr. Marka Zemana, ředitele FNKV Praha – doc. Pleva, 
CSc.  

        
Další zasedání výboru ČSÚCH se bude konat dne 15. září 2008 v 16,00 hodin v Hotelu 
Atom Ostrava v rámci II. Národního kongresu Dopravní úrazy Ostrava 2008.  
 
 
Příloha: 
1 – Základní výbava traumacentra  pro osteosyntézy končetin a pánve 
2 – Formulář k doplnění - Akce v roce 2009 
3 – Výroční zpráva Traumacenter ČR 2007 
4 – Návrh Registračního listu  pro navigaci v traumatologii 
 
 
Zapsala: P. Segarová 
 
Schválil: doc. MUDr.L. Pleva, CSc., předseda ČSÚCH 
 
Rozdělovník:  

- členové výboru 
- členové volební komise 
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